
URQUN (ORHUN) YAZITLARI “YENİDEN” 

Orhun’un Anlamsal Analizi  
 

Kabul görmüş ve “anlatılmayan” Urqun Grameri 
 
Orhun (Urqun) Yazıtlarını, ilk defa büyük oranda deşifre eden V.Thomsen’in;  Tenri, 
Türük, Kültigin ve Bilge ile başladığı gramer oluşturma süreci, bugün çok detaylı 
aşamalara gelmiştir. 
 
Son yüzyılda, Orhun (yada Urqun) Türkçesi Grameri üzerine az sayıda eser ortaya 
kondu. 
 
Yazıtları ilk deşifre eden, Thomsen’den, Radloff, Melioranski, sonrasında V.Gabain, 
T.Tekin gibi az sayıda yabancı ve Türk akademisyen, gramer üzerine çeşitli tespitler 
yapmaya çalıştı.  
 
Ülkemizde en çok bilineni, Talat Tekin’in 1965-68 döneminde İngilizce yazdığı ve 
ancak 2000’de Türkçe’ye çevrilen eseri (A Grammar of Orkhon Turkic), bugün de ana 
başvuru kaynağıdır. 
Tekin’den önce de Türk akademisyenler, denemeler yapmışsa da Tekin’deki 
sistematiğe yaklaşamamıştır. Bu nedenle, rahmetli hocamız T.Tekin’e saygılarımızı 
sunarız. 
 
Bir nefer daha var: O.N.Tuna 
 
Fakat unutmamak gerekir ki, Tekin’den önce yapılmış bir eser daha vardır.   
 
1950’de gramer üzerine yapılmış bu çok detaylı çalışma, maalesef gereken ilgiyi 
görmemiştir.  
Bugün gramer üzerine “fikir” bildiren akademik araştırmaların kaynakçalarında dahi 
yer almamıştır bu eser. (Yayınlanmamış bir tez olduğu için) 
 
Deniyor ki o eserin yaratılış gerekçesinde:  
 
“…Buna rağmen söylenenlerin çoğu, (Orhun) yazılarının sistemine pek az bir 
şey eklemekten veya büsbütün ayrı görüşlere yol açmaktan başka bir işe 
yaramış değillerdir. Çoğu; çevirme ve anlaşılamayan bazı kelime ve kelime 
gruplarını izah, vb üzerine olup, menşei meselesi hariç, yazının öz kendisine ait 
düşünceler, ancak yazıtların çözümünü takiben ilk birkaç yıl içinde ortaya 
konmuştur.  
Daha sonraları, bazı imla hususiyetlerine dair tek tük makaleler yayınlanmışsa 
da anıtları dolduran yüzlerce sözün, yazılışlarını genel ve sağlam kurallara 
bağlayanı olmamıştır. 
Bu yüzden bazen bir sözün iki türlü yazılışına bakarak, bazen de kalın sözlerde, 
ince işaretlerin kullanışlarına aldanarak, bu yazının hiçbir kurala bağlı olmadığı 
yolunda düşüncelere varılmıştır. 



Zaten, bu konu üzerine çalışanlar veya söz söyleyenlerin çoğu, her nedense, 
yanlış ön hükümlerle hareket etmeyi adet edinmişler ve bütün yazıyı 
kucaklayan genel ve sağlam kuralların bulunup-bulunmadığı hakkında ciddi bir 
gayret sarfına asla lüzum hissetmemişlerdir… Bu kadar çok yazılıp okunan bi 
yazının herhalde kendine mahsus bir takım kuralları olması gerekir. İşte bu 
düşünceler, bu tezin meydana getirilişine neden (amil) oldu. …”     
 
İşte bu yazıda aktarılan eksikliğin önemli bir kısmı T.Tekin’in çabasıyla giderilmiştir. 
Ancak, Tekin’den 15-20 yıl önce bu tespiti yapan ve detaylı ilk gramer çalışmasını 
yapan bu kişi unutulmuştur: Osman Nedim Tuna… 
 
Urqun Grameri genel kabülleri 
 
Bugünkü Moğolistan, o zamanki büyük Türkistan coğrafyasını kapsayan Türük Bil 
/Göktürk? devleti sınırları içinde dikilen Orhun (Urqun) yazıtlarımızdan çıkartılan 
“Dilbilgisi” kurallarına göre;  
 
Harflerden (tamgalardan); 8 adedi seslidir (a, e, ı, i, o, u, ö, ü) 
20 tanesi de kalınlık-incelik uyumuna göre değişen ünsüzlerdir (sesdeş). 
Alfabemizde bir tanesi kapalı e (ki Orhun’da yoktur, yalnız Yenisey’de) olmak üzere 
39 tane harf bulunmaktadır 
 
Aslı; V.Thomsen ve Talat Tekin’e dayanan, varsayılan gramer kabüllerinden şu 
başlıklar çıkartılabilir:  
 

- (a) a/e sesli işareti; söz sonunda yazılır ama genelde söz başında yazılmaz.  

- (i) i, ı işareti söz sonunda yazılır. Söz başında da görülür. 

- (U) o, u işareti; kelime başında yazılır. (sonunda da yazılır bazen) 

- (u) ü, ö işareti; başta ve birinci hecede daima yazılır.  

- (q) Ök, Ük tamgaları olunca, ayrıca yazılmaz 
Fakat şurasına dikkat önünde tutmak gerektir; Türk alfabesinde; sessiz 
harflerin hepsi de bir sesli harfle beraber okunur. Bu 4 sesli harfle oluşmuş 
alfabe, son derece yeterli olmasına rağmen, sesli harflerin yeterliliği konusunda 
tartışmalar vardır. 
 
-Her sessiz harfin bir de sesli harf işareti / tamgası vardır ki, bu ses; o harfin 
başında veya sonunda da olabilir. 
 
- Sessiz harf okumalarında; Kalın sessizlerle a, o, u, ı ve ince sessizlerle e,ö, ü, i 
sesleri çıkarılır, sesliler yanlarına yazılmaz. 
 
- Fakat, sessizlerin, başına ve sonuna yazılan sesliler; sınırlı-değişken 
biçiminde arz ediliyor. Ve gerekçe sunulmadan; “Diğer sesli harflerle yazılmak 
icap etse, o vakit sesli harf yazılır” deniyor. 
 

- Kalın (Q) ve ince K (K) tamgalarının; aK-Ka, eK-Ke gibi okunduğu, K(o), K(ı) 
gibi okumak gerekirse, seslinin yazıldığı, incenin e, ö, ü ve i, sesleri ile 
okunduğu belirtiliyor. 
 



- Bazı sessizler için, mesela G-Ğ (G) ; “Kelime başında da bu harfe tesadüf 
edilir ise mutlaka aĞ sesi ile beraber okumak gerektir” deniyor, ama gerekçe 
yine açık yazılmıyor.  
 

- Yine bu harfin incesi olan G (g) için de “Kelime başında eG okumak 
gerekir”deniyor. Yanına diğer seslileri de alabiliyor, dense de nedeni açık 
edilmiyor. 
 

-(T) At, tamgasını genelde kalın t okurken, başta “a “ekleyerek okunmalı 
deniyor. 
Eğer AT diye okunmaması icab eder ise o vakit mutlaka yanına bir sesli 
yazılması gerektiği belirtiliyor. 
Sonuçta;  gerek kelime başında ve gerek ortasında, yanında sesli olmadan 
yazılırsa AT veya TA okumak lazım gelir, deniyor. 
 

- İnce t (t)olarak kabul edilen T için; başta sesli olmadan yazılırsa, Te şeklinde 
okunmalı. Eger ö, ü veya i ile birlikte okunmak icap ederse, o vakit, mutlaka 
bir sesli harfle yazılmalı, deniyor. 
 

-Kalın D (D) farfi için; başta olursa aD gibi okumak gerektiği, diğer sesliler 

olursa da bunun yazılacağı, belirtiliyor.  İnce D (d) tamgası da eD okunup, aynı 
özelliklere bağlanıyor. 
 

- İnce ve kalını olmayan P (p) tamgasını da başta aP okumak gerektiği 
belirtiliyor. 
 

- İnce B (b) tamgasını; başta olursa eB gibi okumak gerektiği, eğer ünlüsü 
yazılmışsa, okunuşunun o ünlüye tabi olduğu söyleniyor.  

Kalın B (B) tamgası da aynı kurala bağlanarak, aB-Be deniyor. 
 

- İnce Y (j) tamgası da eY şeklinde, kalın Y (J) de aY-Ya olarak okunur, deniyor. 
 
- İnce ve kalınlarla birlikte kullanılan Yn  ve nazal n tamgaları da başta gelirse 
(y,F), bir sesli ile okumak lazım, deniyor. 
 
- Kalın sesli ile okunan N (N) tamgası ile incelerle okunan N tamgası için düzenli 
bir kural ortaya konmuyor. 
 

- İnce ve kalınlarla birlikte kullanılan M (m) tamgası da başta bir sesli ile 
okumalı, sonlara doğru da iM, ıM gibi okumalar alabilir, deniyor. 
 

- Kalın R (R) ile ince R (r) için, kelime başında bir sesli ile okumak gerektiği 
belirtiliyor. (aR, eR gibi) 
 

- Kalın L’nin (L) başta aL gibi, ince L’nin (l) de eL gibi okunması gerektiği 
belirtiliyor. 
 

- İnce ve kalınlarla birlikte kullanılan Ç (C) tamgası da; aÇ, eÇ gibi okunduğu, 
söz türüne göre, başka sesli gerekirse yazıldığı kabul ediliyor.  



iÇ gibi okunan Ç tamgası da i ya da i’siz yazılabiliyor. 
 

- Kalın S (S)tamgasının aS-Sa, ince S’nin (s) de eS-Se gibi olduğu varsayılıyor. 
İnce S’nin bazen da Ş gibi kullanıldığını görmekteyiz. 
Doğrudan Ş sesi veren tamga da aŞ-Şa diye okunmalı, deniyor. 
 

- İnce ve kalınlarla birlikte kullanılan Z (z) tamgası da, bir sesli harfle okunmalı, 
deniyor. 
 

- İki sessiz işarete denk düşen (mürekkep) Lt, Nt, Nç (w,O,W) işaretlerinde, 
olduğu gibi, okuma uzlaşısı tam sayılabilir. 
 
Genel kurallar 
 
Diğer yandan Orhun’da sözlerin okunmasında, Türkçe ses uyumları ile eklerin yapısı 
öne çıkıyor. Buna göre; 
 
- Eğer bir sözcüğün İLK HECESİNDE KALIN BİR ÜNLÜ-sesli VAR İSE, yazıda o 
hecedeki ünsüzün kalın harfi kullanılması gerekir. Ünlü; ince ise, o hecede kullanılan 
ünsüzün de ince olması gerekir. 
 
- Bütün ünlülerle ortak kullanılan, beş tane ünsüz harf var. Bunlar ç, m, p, ş ve z 
sesleridir ve herhangi bir sözcükte kullanılabilirler. 
 
- Son grup ise çift sesli harflerden oluşmaktadır. İçinde çift ünsüz ve bir ünsüz bir ünlü 
bulunduran harfler yer almaktadır. ‘ 
w, W, O, F, y tamgaları çift ünsüzleri;  
‘x , k, q ,C’ tamgaları ise bir ünlü ve bir ünsüzü karşılamaktadır. 
OK, IK, ÜK… tek başına Ok, sesli ile K gibi okunur deniyor: BuyrUK…KUrıkan gibi. 
 
- İçerisinde ünlü harf bulundurmayan ya da bazı hecelerinde ünlü bulunduran 
kelimeleri yazmak için de kalınlık-incelik uyumuna göre hareket edilir, deniyor. 
 
- Sözcüğün başındaki ya da ortasındaki ‘a’ ve ‘e’ ünlüleri genelde yazılmaz.  
Fakat sözcüğün başındaki ya da ilk hecesindeki diğer ünlüler yani ı, i, o, ö, u ve ü 
daima yazılır. 
-Sözcük sonundaki bütün ünlüler yazılır. 
 
- İlk hecenin DÜZ ünlüsünden (A,I,İ,E) sonra gelen DÜZ ve DAR (I,İ) ünlüler ile  
ilk hecenin YUVARLAK (O,U,Ö,O) ünlüsünden sonra gelen YUVARLAK (O,U,Ö,O) 
ünlüler genellikle yazılmaz, deniyor. 
 
- İlk hecenin DÜZ ünlüsünden (A,I,İ,E) sonra gelen YUVARLAK ünlüler ile 
ilk hecenin YUVARLAK(O,U,Ö,O)  ünlüsünden sonra gelen DÜZ (A,I,İ,E) ünlüler 
genellikle yazılır, deniyor. 
 
- Art arda gelen 2 hecede de AYNI ünlü varsa, bunların yalnızca 1 tanesi (genellikle 
de ilk hecedeki) ünlü yazılır, deniyor. 
 
- Çift sesliler; kullanıldığı zaman, YANLARINDAKİ ÜNLÜLER yazılmaz, deniyor. 



 
-x , k, q ,C’ tamgaları; ilk hecede farklı, 2.hecede farklı ses değerleri alırlar, deniyor 
 
- Sözcük içindeki ikiz veya benzer ünsüzler genellikle tek harfle yazılır, deniyor. 
 
İşte Orhon Yazıtları üzerine yapılan aktarmalar bu kurallara göre yapılmaya 
çalışılıyor.  Denebilir ki bu kurallar, tam 100 yıldır, çok da değişmeden 
uygulanmaktadır. 
 
- Sözlerin veya gruplarının ayrılmasında (:) işareti konuyor. 
 
Her nerede kelime biter ise bu iki noktayı koymak adettir. Fakat, bu noktaların her 
kelimenin nihayetinde değil bazen bir kaç kelimeden sonra da konduğu görülür.  
Eger kelimelerin birincisi - veya ikincisi dahi -kısa heceli yani bir veya iki heceli 
kelimelerden ibaret olur ise o vakit iki nokta iki üç kelimeden sonra konmaktadır.  
Hele birinci kelime tek harfle ifade edilmiş veya tek heceli olur ise onu kelime 
yazıldıktan sonra iki nokta konulur.  
Bu karmaşık yapı; Iraq Bitig gibi sonraki dönem eserlerinde ortadan kaldırılmıştır. 
Öyle ki, bazı ekler dahi noktalama ile ayrılmıştır. 
 
Ve bu kurallar, 3 yazıtta geçen anlatımlar üzerinden yapılmış; hareket noktası da 
daha ziyade, bugün yaşayan Türk Dilbilgisi analojisi olmuştur. Çünkü Türk Dili, 
binlerce yıl geçse de, çok sağlam bir altyapıya sahiptir. 
 
Ne var ki, izleyen bölümde de gösterilecektir ki, maddeler halinde özetlediğimiz bu 
“muhtemel-kesin” kurallar; o zamanın dil ve yazım özelliklerini yeterince 
yansıtmamakta, anlamsal bütünlük yerine şekilsel anlamlandırmaya ağırlık 
vermektedir. 
 
Şekilsel anlamlandırma bugün, başarılı akademik çalışmalarla, çok iyi bir noktadadır.  
 
Bunu mana bütünlüğü ile entegre biçimde yaparsak, Orhun (Urqun) gerçekten bir ata 
mirası olarak hak ettiği yeri bulacaktır.  
 
“Gerekçeli” Orhun Grameri 
 
Yukarıda, akademik dünyanın kullandığı Orhun Grameri kaidelerini özetlemiştik. 
Bugüne kadar çok sayıda akademik eserde ortaya konan bu kuralların; nedenleri, 
çıkış noktaları, eksiklikleri (?) ve gerekçeleri “bir eser” hariç, aktarılmamış ve anlatıla-
ma-mıştır. 
 
Aşağıda özetleyeceğimiz bu gerekçeleri anlamak; Türk dilinin güçlü yapısının 
anlaşılması ve Orhun Yazıtları’ndaki tarihi gerçeklere ulaşılmasında son derece 
önemlidir. 
 
Orhun (Urqun) gramerinin şifreleri 

 

Bizce; ortada bir “gizem ya da şifre” yoktur.  

Hele hele “alemin sırlarını çok az sayıda seçilmişin bildiği” gizli bir teşkilat prensipleri 



hiç… 

 

Bu iddiamızın temel gerekçesi, Orhun’da yazılmıştır. Kültigin (Ökültigin) Güney Yüzü 

son satırlarında şöyle diyor bilge atalarımız: 

 

“Neŋ: Sabım: Erser: Beŋgü: Taşk(Q)a: Urtu(I)m: Aŋar: Körü: Biliŋ:…. 

Köŋü(İ)lteki: Sabımın: Urturtum: ….: Bunı: Körü: Biliŋ…” 

 

“Her ne sözüm varsa ebedi taşa vurdum (yazdım). Ona göre biliniz, Ey Türük 

olan kavmin beyleri ve bu zamandan sonra gelecek olanlar, sakın 

yanılmayasınız….. Gönüldeki sözlerimi yazdım…. Bunu görerek bilsinler” 

 

Görüldüğü üzere; lider atalarım, halkına “bunları okuyarak, görerek bilin” demektedir, 

doğrudan. 

 

Yani; bir Türk evladı, herhangi bir “aracıya” gitmeden, anlayabilir yazılanları. 

Yani; o zamanlarda, halkımız bu dili ve gramerini bilmeseydi, bu yazıları okuyamaz 

ve anlayamazdı.  

 

Türk halkı, kendi dilini bu kadar iyi bilmeseydi, hakanlar ve yöneticiler, bu kadar açık 

şekilde yazamazlardı. 

 

Bize göre, Kül Tigin, Göktürk ya da Türük Bil dönemi dili, anlam üzerine teşkil etmiş, 

kurallı ve halka yakın bir yapıya sahipti. Bir geçiş dönemi olmasına rağmen, sağlam 

ve kurallı bir gramere sahipti. 

 

Nasıl bir gramerdir Orhun (Urqun)? 

 

Yazıtlarda da aktarıldığı gibi, temel yaklaşım ve kural; görmek, okumak ve anlamak 

olduğuna göre, gramer de buna uygun olmalıydı.  

Akademik dünyanın; yazılış ve okuma gerekçeleri ne olursa olsun, ortadaki temel 

niyet şudur: ANLAMI KAYBETMEMEK İÇİN KURALLI YAZMAK! 

 

Çünkü; atalarımız, “yazılmaz”denen sesli işaretleri, hatta kalınlık-incelik uyumunu 

bozar derecede, zaman zaman yazmıştır.  

Amaç ise “yanlış” anlamayı engellemektir. 

 

Bu bakımdan; hece-hece, ilmek-ilmek dokunan manaları yakalamak, anlamı 

kaybetmemek için, ünlüleri “tam da mananın kayacağı yerde” yazması ve 

bunun kurallı olması, anlaşılması gereken esas noktadır, bir sır değil! 

Atam, buna göre; aynı nitelikteki ünlüleri, tekrar tekrar yazmamak, anlam 

gerektirdiğinde ise çekinmeden yazmak konusunda tutarlıdır. 

 

Tahlile geçmeden önce tekrar etmek istiyoruz ki, “Bilim; kurallar ve kabüller silsilesi 



ile yapılır ki, bilgiye ulaşmak için yapılan, “gerçeğin karnını yarmak”, anlamsal 

bütünlükten kopmasın” 

Bizim tezimiz de taa başında yazdığımız gibi budur: 

 

YAZMADA TASARRUF OLUR, AMA, MANADA TASARRUF YAPILMAZ! 

 

Gerekçeli Orhun Grameri, özet sunum (O.N.Tuna) 

 

1-Birkaç heceli sözde; kökteki yuvarlak (o, ö, u, ü) ünlüden sonraki ünlüler de 

yuvarlaksa, aynı nitelikteyse, yalnız 1.hecedeki ünlü yazılır, diğerleri yazılmaz. 

Söze gelen Ek’lerde (ki, ur, ür, çun duk, dük gibi) ünlü, yuvarlak heceden sonra dahi 

gelse, yazılır, gösterilir ki, nasıl okunması gerektiği anlaşılsın. 3.şahıl iyelik eki de 

buna dahildir. 

 

Bu mantıkla; bütün faal, yaşayan eklerde ünlülerin yazılması, bir kurala bağlanmıştır. 

 

2- Ek’lere gelinceye kadar; Ünlü Uyumu kuralları caridir. Ama eklerde bu aranmaz. 

Çünkü yanlış okunursa mana da kayar veya kaybolur. Bu yüzden ekin ünlüsünün 

gösterilmesi anlamı yakalamak içindir. 

 

3- Söz başındaki-kökteki- a, e ünlüsü dışında, diğer ünlüler gösterilir. Gösterilmeyen 

ünlülerin neler olabileceği kolayıkla sezinlenebilir.  

Ama bugünün Türkçe kelime bilgisi ile yakalamak zordur. Bunun için kök ve köken 

bilgisi lazımdır. 

 

a, e tamgasının beklenmeyen (varsayılan kural dışında) yerlerde yazılmasının temel 

nedeni, sözlerin doğru okunarak ANLAMIN korunmasıdır. Mesela “açsık” 

kelimesinde (AÇSıK), a’nın başa yazılma-ma-sı durumunda; çok sayıda okunuş ve 

mana verme olasılığı vardır. APaMıZ, ATıĞ, ATIN gibi. 

 

4- Söz sonundaki ünlü sesler daima gösterilir. Birbirini izleyen hecelerde; aynı 

nitelikte olan veya sadece genişlik darlık farkı olan ünlülerden, yalnız 1.’si yazılır. 

BUDuN, KÜMüŞ, ÇINTaN, gibi 

 

5- Eğer söz; a, e ile başlıyorsa; ikinci hecedeki “ı, i” okuma yanlışlığını önlemek 

için, ı ve i yazılır, gösterilir. aĞIŞ, eTİM gibi. 

 

6-Söz içi seslilerde; düzden-yuvarlağa, yuvarlaktan-dardüze geçiş belirtilir, yazılır ki 

anlam kolay sezilebilsin. 

 

e, e, ı, i …>> o, u, ö, ü … >> ı, i 

TaRDUŞ, SeNÜN, LİSÜN, SÜÇİG, KURIKaN, TÖLİS, YORIP gibi. 

 

Ancak, yuvarlaktan-genişdüze geçiş çok belirgin değildir. o, u, ö, ü … >> a, e 



 

7- Sesli-Sesdeş, Sesdeş-Sesli ve Sesdeş- Sesdeş şeklindeki birleşik harfler, düzenli 

ve yerinde kullanılmıştır. 

 

8-OQ, ÜK, IQ; o, u, ö, ü ve ı’dan önce, ancak söz başında, basit ünsüz (k) işaret gibi 

kullanılabilir. 

 

9- ÜK tamgasında esas; ÜK okumaktır. 

Bu konudaki detaylı çalışmamız (Türk, Türük temelinde) sonraki bölümde 

açıklanmıştır. 

 

10- Lt tamgasının okunuşu Ld değil, her zaman Lt olmalıdır. 

Keza Orhun’da LD okunan kelimelerin L-T şeklinde ayrı yazıldığı ortadadır. 

Dahası yazıtlarda; r, n, l’den sonra gelen ve d ile başlayan ekler, hep t ile yazılmıştır.  

 

11- Nt tamgasının esas sesi de NT’dir, ND değil.  

Keza Orhun’da LD okunan kelimelerin L-T şeklinde ayrı yazıldığı da ortadadır. 

 

12- Kalın Y harfi yalnız söz başında Ya okunur. Ama bu konuda farklı tezler de ortaya 

konmuştur. Kabul gören gramerde olmayan ancak Y’nin önüne, anlamsal bütünlük 

prensibine göre; O, U gibi seslilerin de getirilerek okunabilir. 

 

13- iÇ harfi yalnız söz başında İÇ okunur 

 

14- Orhun’da i ve e arasında bir ses olduğu tartışmasına bilimsel bir ispat 

netleşmemiştir. Bu yüzden gramerin eksik olan kısmı şeklinde yorumlanan bir durum 

vardır.  Yenisey yazıtlarındaki kapalı e işareti de buna koşut ortaya konmaktadır.  

Esasında sorun şundan kaynaklanmaktadır: Yazıcı kapalı e’yi; bazen i’ye 

yaklaştırmıştır, o da söz başında yazıldığından, i kullanılmıştır. Bazen de e’ye 

yaklaştırmış, o da söz başında yazıl-ma-dığından,  kullanılmamıştır.  

Karmaşa bundandır. Aslında, kapalı e’ye; l, ş, r, y, t ünsüzleri refakat ettiğinden konu 

daha detaylı da düşünülmelidir. 

 

15- Diğer yandan, sessizlerin bolluğuna karşı Orhun’da ünlü sayısının görece az 

olduğu ve bazı seslerin karşılanmadığı ileri sürülebilir. 

Mesela kapalı e denen ve Yenisey’de görülen ünlü, Orhun’da yoktur. Olsa idi, belki 

Orhun’da kafa karışıklığı yaratan sözler daha net olabilirdi. El ve İl yazılışları; lE 

Yenisey’de, li Ornun’dadır. ELiG de şu şekilde: glE; gl(a)  

 

16- Kökteki ı’dan önce gelen S’nin daima ince S yazıldığı görülür. 

 

17- Sözbaşı Y’den sonra ı gelince,  daima kalın S yazıldığı görülür. 

 

18- 3.şahıs iyelik ekinin, ünlülerden sonra gelen şeklinin, daima ince işaretle yazıldığı 



görülür. 

 

19- 3.şahıs iyelik ekinden sonraki akuzatif (hal eki) eki de ince işaretle gösterilir. 

aKIN, aTIN gibi. 

 

20-Orhun’da S gibi görünen ama diğer taşta Ş gibi okunan işaret, işlevselliği dikkate 

alınarak; kalın heceli çift sessizlerine eklenebilir. 

 

21- Bir sözün, tek yuvarlak ünlüsü yazılır, gösterilir. 

 

22- Şu ekleri; -Dur, -Dür, -Tur, Tür, -Gur, -Gür, -Ur, -Ür alan fiillerin; ekten önceki 

seslisi düz ise (a, ı, e, i), ekteki yuvarlak ünlü (o, u, ö, ü) yazılır, gösterilir. ArtUrup, 

KelÜrtü, gibi. Bu madde 6’daki kuralın gereğidir. 

 

23- Tek ünsüzden oluşan bir EK’in önünde; ünsüzle sonlanan yuvarlak ünlülü hece 

varsa ve EK’ten önceki hecelere, bir birleşik harf varsa, sözü doğru okumak, 

yanlışlığı önlemek için, EK’ten önceki YARDIMCI ÜNLÜ gösterilir, yazılır. 

SünükÜn, TutukUğ, gibi. 

 

24- Müteakip, ardı sıra gelen, hecelerde, yuvarlak ünlü bulunan fiillerde, ünlülerden 

1.’si yazılır, gösterilir. Ökünüp, SÜnüşdüm, gibi. 

 

25- Türük Bil?/ Köktürk? Alfabesinin ana omurgası; sözün hecelerini ayrı ayrı 

göstermek ve sesleri sıkı kontrol altında tutarak, daha önce kullanılmış ünlüleri tekrar 

tekrar yazmamak ve söze gelen eklerin imlasını bozmamaktır.  

3.şahıs iyelik-sahiplik ekinin, bununla beraber; hal ve yönelme ekleri gibi tüm eklerin 

daima gösterilmesi gibi özel bir düzeni vardır. 

 

26- Orhun’da bir de Uzun Ünlü durumu vardır. Uzun ünlüler için özel bir işaret 

olmamasına karşın; bu durum, bazı okunuşlarda ortaya çıkar.  

açsaar, Qıızın, Bitiidim, Boşguruur, Törüün, gibi. 

 

27- Yan yana duran, birleşik gibi görünen, söz gruplarının yazım kuralları kendi 

içlerinde aranmalıdır. 

İlterişkağan’da olduğu gibi; incelik ve kalınlık uyumu; ilteriş (iletiriş) ve Kağan 

sözlerinin kendilerindedir. 

 

28- Atığ, Atın gibi bazı sözlerde, birden fazla imla, yazılış durumu vardır. Yanlışlık, 

unutkanlık gibi nedenlere dayandırılan bu durumu farklı sebepler de yaratabilir. 

Bulgulara göre bu farklı yazılışın asıl amacı; anlatılmak istenenin ne olduğu ile 

ilgilidir.  

Ünlünün gösterilip gösterilmemesi, zamanla ekin yeni imla kazanması gibi durumlar 

ve hatta bazı şahsi yanlışlıklar da söz konusu olabilir. 

Öte yandan o zamanki şive ve ağızların etkisi de gözardı edilmemelidir. 



 

29-Orhun gramerinde, eksiklik olarak değerlendirilen bir konu da; yuvarlak ünlülerin 

ne olacağı konusudur. 

 

Yuvarlak ünlülerin ayırt edilmesinde, yalnız incelik-kalınlık farkına dayanılmasının 

karşısında; Ş.Sami ve V.Thomsen gibi bazı araştırmacılar, mana-anlam karinesi ve 

yaşayan Türk diyalektlerine başvurulmasını önermektedirler ki, bu konu üzerinde 

çalışılmaya layık bir öneridir. 

 

30- Orhun’da, kelime gruplarını ayıran (:) işareti üzerine açıklanmayan bazı durumları 

belirtmek gerekir. Çünkü; sözlerin ayrımı şekli kelimeleri olduğu kadar, anlamı da 

değiştirebilecek ana unsurdur. 

 

Bu işaretin(:) kullanım yerleri ve esasları şunlardır: 

a- İki veya daha fazla sözlerden oluşan özel adlarda, ilk 2 unsur daima birlikte yazılır.  

b- Sıfatlar ve sahipleri birlikte yazılır. 

c- Birleşik isimleri oluşturan parçalar birlikte yazılır. 

d- Birleşik fiilleri oluşturan parçalar birlikte yazılır.  

e- Birleşik sıfatları oluşturan parçalar birlikte yazılır. 

f- Yanyana gelmiş, manaca bağlı kelimeler birlikte yazılır. 

g- Sayı bildiren kelimeler birlikte yazılır. 

h- Cümle oluşturan filller, kelimeler birlikte yazılır. 

i- Kalıplaşan sözler, kelimeler birlikte yazılır. 

k- Bir veya iki işaretli sözler, yanındaki kelimeyle birlikte yazılır.  

 
(Gerekçeli gramer notları; O.Nedim Tuna’nın Orhon Yazıtlarının İmla Kaideleri ve Fonolojisi 

çalışmasından alınmıştır.) 

 

Anlamı yakalamak için yapılan kural dışı yazım örneği: 

 
NiTa:  ATIN sözünde A’nın yazılmaması ve yazılması durumunda hangi olasılıklar 

vardır? Mesela “atına binip” olsun.  

aT-ıN’in seslilere göre yazımları: 

aT aN AT IN Manaya göre en iyi bileşimdir. 

eT eN ET - 

Bağlama uyan yalnızca Atın’dır.  
Başa A/E,  eke I/İ de yazılarak kök ve 
ek olasılıkları 2’şer adede düşer. Ve 
doğru okuma sağlanır.  

ıT ıN - - Diğer birleşimlerde anlamlı sözler 
ortaya çıksa da; etin, atun, atan, itin, 
itün, ütün, üten, otan, iten, öten vb 
oluşumlar; ata binmeyi izah 
edemezler. Bu yüzden A/E başta 
yazılmaması gerekirken, konmuştur. 

iT iN - - 

oT oN - - 

uT uN - - 

öT öN -  

üT üN - - 

 



 
 
 
 
 
Karşılaştırmalı Gramer Tablosu 
 
Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

A,E a Genel kabul: sessizlerin hece özelliğinden dolayı söz başında 
gösterilmez, zaten tamgada vardır. Söz sonunda gösterilir. 

 
V.T Evet. + söz başında kullanımı kural dışıdır deniyor yalnızca. 

H.N.O Evet. + İstisnai olarak başta ve ek gelirse, söz ortasında da yazılabilir. 

T.T Evet + Söz başı ve içindeki /al ve /e/ ünlüleri genellikle yazılmaz. Çünkü; 
ünsüz işaretlerinin çoğunun /al ya da /e/ ile başlayıp ilgili ünsüzle sona 
eren kapalı hece ya da ses öbeği değerinde olmalarıdır. Söz başında 
nadiren uzun a olabilir. Ama uzunluk, okuyuşta anlaşılır. Kapalı e ise I ile 
gösterilir. 

O.N.T Evet +:Beklenmeyen (varsayılan kural dışında) yerlerde yazılmasının 
temel nedeni; sözlerin doğru okunarak ANLAMIN korunmasıdır. 

K.M Evet +: Evet + A Öntürkçede, evrenin yaratılışında etkin olan 
elektromanyetik ışınların gösterge tamgasıdır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

I,İ i Genel kabul: Söz sonunda yazılır, söz başında da görülür. 

 
V.T Evet 

H.N.O Evet. + Kural gereği söz başında daima yazılabilir. İ’nin gösterilmediği az 
örnek vardır. 

T.T Evet+ Sözbaşındaki ve ilk hecedeki düz-dar ı/ ve /i/ ünlüleri daima yazılır. 

O.N.T Evet +:Beklenmeyen yerlerde yazılmasının temel nedeni; ANLAMIN 
korunmasıdır. Eğer söz; a, e ile başlıyorsa; ikinci hecedeki “ı, i” okuma 
yanlışlığını önlemek için, ı ve i yazılır, gösterilir. aĞIŞ, eTİM gibi 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

O,U:U Genel kabul: Söz başında yazılır, Bazen sonunda da yazılır. 

 
V.T Evet 

H.N.O Evet. + 1.hecede yazılırsa sonra yazılmaz. 3 ve son hecede yazıldığı 
görülür. 

V.G Evet 



T.T Evet+ Sözbaşındaki ve ilk hecedeki yuvarlak ünlüleri daima yazılır. 

O.N.T Evet +:Beklenmeyen yerlerde yazılmasının temel nedeni; ANLAMIN 
korunmasıdır. Bu amaçla, söz eklerinde de yazılır, gösterilir. Manayı 
yakalamak açısından söz içi seslilerde; düzden-yuvarlağa geçişte de 
gösterilir. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Ö,Ü:u Genel kabul: Söz başında yazılır, 1.hecede yazılır. Bazen sonda. 

 
V.T Evet+ Bu sesler; Fransızca u ve eu sesinin karşılığı ü ve ö’dür. Yeri, 

kelimenin ilk hecesine bağlı. İşaretin ö veya ü mü olduğu, Türk 
diyalektlerine bakılarak anlaşılabilir. 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet + Sözbaşındaki ve ilk hecedeki yuvarlak ünlüleri daima yazılır. 

O.N.T Evet +:Beklenmeyen yerlerde yazılmasının temel nedeni; ANLAMIN 
korunmasıdır. Bu amaçla, söz eklerinde de yazılır, gösterilir. Öte yandan, 
manayı yakalamak açısından söz içi seslilerde; düzden-yuvarlağa geçişte 
de gösterilir. 

V.Thomsen’e göre; bütün ünlüler söz sonunda olabilir. Türkçe’de ünlü uyumu tam olduğundan, 

işaretlerde ünlünün hangisi olduğunu bulmak, sezinlemek zor değildir. Türk diyalektlerine 

başvurulmalıdır. Ayrıca Ş.Sami de ö,ü karışıklığı vb durumlarda mana-anlam karinesine 

başvurulmasını önermektedir. A.C.Emre de aynı kelimenin başka kaynaklardaki yazılışına bakılmalıdır 

diyor (o,u da dahil). 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

B: B-b Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aB-Ba” ve “eB-Be” olarak gösterilen 
B tamgası, sesliye göre okunur.  

 

 
V.T Evet. + Kalın B sesliden sonra V sesi verir. Başta sıkça bulunur. 

H.N.O Evet. + Sesliden sonra gelirse V’ye yakın çıkar. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + EB Öntürkçede, “en yüce” manasında kullanılan bir tamgadır.  

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Ç/C: C Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aÇ, eÇ, Ça, Çe” olarak gösterilen Ç 
tamgası, sesliye göre okunur.  

 
V.T Evet 



H.N.O Evet.+ Ç’den farklı ses olacaksa, o sesliler öne veya arkaya yazılır. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + UÇ Öntürkçede, “Uçmak, lider, vb” manalarında kullanılan bir 
tamgadır. İç ise bugün de olduğu gibi bir şeyin içi ve içine girmek gibi 
kullanılıyor. 

 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

D: D-d Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aD-D ve eD-D” olarak gösterilen D 
tamgası, sesliye göre okunur.  

 

 
V.T Evet+ d sesi verir, başta yer almaz. İçerde, nadiren de sonda olabilir. 

H.N.O Evet. Başta olursa a ile birlikte okunur. A’dan farklı okumak lazım gelirse, 
başa o ünlü yazılır. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + ED (X) Öntürkçede, “yapmak, etmek, vb” manalarında kullanılan 
bir tamgadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

G/Ğ: G-

g 

Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aĞ-Ğ, g ve eĞ-Ğ, g” olarak 
gösterilen G tamgası, sesliye göre okunur.  

 

 
V.T Evet+ g sesi verir ve başta olmaz. 

H.N.O Evet. +Başta a yazılmaz. A dışında bir sesli gerekirse yazılır. Orta ve 
sonda ag okunmaz. 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + oĞ (G) Öntürkçede, “kişi” manasında, iG’de (g) “kültür, bilinç, 
düşünme yetisi” manalarında kullanılan bir tamgadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

L: L-l Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aL-L ve eL-L” olarak gösterilen L 
tamgası, sesliye göre okunur.  



 

 
V.T Evet+ başta olmaz, olursa bir ünlü ile okumak gerekir. 

H.N.O Evet.+ Türkçe’de L ile söz başlamaz. Başta L olursa aL okumak gerekir. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

A.C.E Yalnız Al ve El 

K.M Evet + EL/İL/UL Öntürkçede, “çevrili alan, temel, esas, ulaşma” 
manalarında kullanılan bir tamgadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

M: m Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aM, eM-Ma, Me, vb” olarak 
gösterilen M tamgası, sesliye göre okunur.  

 
V.T Evet+ her türlü ünlü ile yazılır. 

H.N.O Evet.+ Söz başında görülmekte ise de, öncesinde bir sesli harfle okumak 
gerekir. Sonda fiil olarak –im,-ım sesi verir.  

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + EM Öntürkçede, bugün de yaşayan “Ben-im” yapısının öncülüdür 
ve farklı tamgalarla izah edilmiştir. 

 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

N: N-n Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aN-N, eN-N” olarak gösterilen N 
tamgası, sesliye göre okunur.  

 

 
V.T Evet+ bu işaret başta yer almaz. 

H.N.O Evet+ ortada ve sonda kullanılırsa okuma değişir. Bazen ek olarak sona 
gelip kalın sesli ile okunduğu görülür. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + ON Öntürkçede, bugün de yaşayan “On-mak” yapısının öncülüdür. 

 



Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

P: p Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aP, eP, P” olarak gösterilen P 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 
V.T Evet+ p sesi verip, başta değil sonda yer alır. Gövdede sıkça görülür ve 

zarf fiil ekidir. 

H.N.O Evet.+Başta aP, ortada P ve sonda iP,ıP okumak gerekir. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Q/K: Q-K Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aK-K, eK-K” olarak gösterilen Q/K 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet+ a, u, o, ı ünlüleri ile birlikte yazılabilir. K; ıK ve oK’taki K sesiyle aynı 

değerdedir. eK de üK sesi ile. 

H.N.O Evet.+ A sesi ile yazılmaz ama kural gereği sona A gelirse birlikte yazılır. 
eK; e,i,ö,ü ile okunur. Ama e sesi konmaz. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + uK Öntürkçede; idrak, kavrama (uq)”, iK de “çift, iki, dual” 
manalarında bir tamgadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

R: R -r Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aR-R, eR-R” olarak gösterilen R 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet+ r sesi verir. Başta olmaz, olursa sezinletilmiş bir sesli ile okumak 

lazımdır. 

H.N.O Evet + Türkçe’de R ile söz başlamaz. Başta R olursa önünde bir sesli ile 
okumak gerekir. İnce R’de ise başına e eklemek gerekir. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  



A.C.E Yalnız Ar/ Er  

K.M Evet + eR Öntürkçede; “kişi-er” manalarında olup bugün de Er-mek, 
Olmak gibi yaşayan çeşitli manalarında bir tamgadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

S: S-s Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aS-S, Ş ve eS-S, Ş” olarak 
gösterilen S tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet 

H.N.O Evet+ aS; Sesli ile yazıldığı vakit, okunuş o sese uyar. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + aS Öntürkçede; olkunma sürecinde “asılma”, Es ise “can” demek 
olup, Sü gibi alet manalarından da kullanılır. AS ve ES/İS bugün de 
yaşamakta olan kök kelimelerimizdir. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Ş: Y-s? Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aŞ, eŞ, Şe, Se” olarak gösterilen Ş 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet +aŞ-Şa diye okumak lazım geldiği anlaşılıyor. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + uŞ/oŞ Öntürkçede; “medeniyet” manasında da kullanılan bir kök 
kelimedir. Lakin bu manada tamgası farklıdır. Orhun’da bu iki tamga, farklı 
taşlarda Ş sesi gibi okunmuştur. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

T: T-t Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aT-T, eT-T” olarak gösterilen T 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet + t sesi verirler, art ve ön seslilerle birlikte kullanılabilirler. 



H.N.O Evet +AT sesi verir. Başta sesli yaksa, a ekleyerek okumak lazım. aT’tan 
farklı okumak gerekirse, o veya i-ı sesi eklenir. İnce t başta sesli olmadan 
yazılırsa TE okunur. Eğer ö,ü,i ile okunması lazımsa o harf yazılır. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + aT, Öntürkçede; “canın beenden dışarı atılması, atılma, isim, kişi 
namı, lider, kral, rab gibi çok sayıda manaya karşılık gelen anlatımlara 
sahiptir.  

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Y: J-j Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aY-Ya, eY-Ye” olarak gösterilen Y 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet+ başta sıkça görülür. Kalın S’nin önünde ünlü kullanılabilir. Orta ve 

sonda nadiren olur. 

H.N.O Evet+ sözbaşı ve ortada yanında sesli yoksa aY-Ya okunur. eY veya 
aY’dan başka okuma lazım gelirse, o işaret konur. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + aY olarak kabul görse de, bu tamganın oY, uY, üY okuşuşları da 
olabilir. Çünkü OY/UY Öntürkçe’nin en eski köklerindendir ve bugün de 
yaşamaktadır.  

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Z: z Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aZ, eZ, Za, Ze” olarak gösterilen Y 
tamgası, sesliye göre farklı okunabilir.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamganın “oZ, ozmak” gibi enerjisel dönüşümü ifade eden 
temel bir anlamı vardır. Kök bugün de yaşamaktadır. Ozan, gibi. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

ıQ: k Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “ıK, Kı, K” olarak gösterilen K/Q 
tamgası, bir sesli taşıdığından söz yapısına göre farklı okunabilir.  



 
V.T Evet 

H.N.O Evet+ Qı’da ı yazılır ama ıQ’da yazılmaz. 

V.G Evet 

T.T Evet+ ıK işareti söz içi ve sonundaki;  ık ya da kı ses öbeğini göstermek 
için kullanılabilir 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga, Öntürkçe’de;yaratılış sürecinde, “Akma, Akış, Iqınmak” 
gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kök bugün de yaşamaktadır.. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

OQ: x Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “oK-uK-Ko-Ku, K” olarak gösterilen Q 
tamgası, bir sesli taşıdığından söz yapısına göre farklı okunabilir.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet+ öncesindeki sesli yazılmaz, sonrasındaki(o,u) yazılır. 

V.G Evet 

T.T Evet + Q.K işareti U harfinden sonra kullanılmışsa bu o sözcükteki o ya 
da u ünlüsünün uzun olduğunu gösterir. Sözcükteki ok, uk ses öbekleri 
genellikle oK işareti ile gösterilir. 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga, Öntürkçe’de;yaratılış sürecinde, “olma, olkunma, 
quantum, gibi”  çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kökler bugün de 
yaşamaktadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

ÜK: q-X Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “öK, üK, Kö, Kü” olarak gösterilen üK 
tamgası, bir sesli taşıdığından söz yapısına göre farklı okunabilir.  

 

 
V.T Evet 

H.N.O Evet+Sonrasında ö,ü gelirse yazılır. Öncesinde yazılmaz 

V.G Evet 

T.T Evet+ Sözcükteki ök, ük ses öbekleri ök işareti ile gösterilir. 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga, Öntürkçe’de; “Keçi, rab, yüce, ana vb” farklı anlamlarda 
kullanılmıştır. Kökler bugün de yaşamaktadır. Öksüz, Ökkeş gibi. 

 



Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

Ng: y Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aNG, eNG, NG” olarak gösterilen 
tamga, N sesi veren farklı işaretlerle de anılmaktadır.  

 
V.T Evet+ başta olmaz, yalnız yazılmaz, ünlü ile yazılır. Öncesinde 

sezinletilmiş ünlü vardır. 

H.N.O Evet+ başta bir sesli ile yazılır. 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga, (en) Öntürkçe’de; “En yüksek, yüce vb” anlamlarda 
kullanılmıştır. Kökler bugün de yaşamaktadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

NÇ: W Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aNÇ, eNÇ, NÇ” olarak gösterilen 
tamga, seslilerle de farklı okunabilmektedir.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet+ NÇ işareti gerek art gerekse ön ünlülü sözcüklerdeki /nç/ses 
öbeğini göstermek için kullanılır 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga, (eçn, inç vb) Öntürkçe’de; “Göksel ışık” gibi anlamlarda 
kullanılmıştır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

NY: F Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aNY, eNY, NY” olarak gösterilen 
tamga, seslilerle de farklı okunabilmektedir.  

 
V.T Evet + Bu işaret genelde hece sonunda bulunur. 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 



NT: O Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aNT, eNT, NT” olarak gösterilen 
tamga, seslilerle okunmaktadır. İlk zamanlar ND ile karıştırılmıştır.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga Öntürkçe’de bugünkü gibi, “antlaşma” manasındadır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

LT: w Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aLT, LT” olarak gösterilen tamga, 
seslilerle okunmaktadır. İlk zamanlar LD ile karıştırılmıştır.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga Öntürkçe’de “temsilci, sabordine” gibi manalarda, kelime 
içinde kullanılmıştır. Altun gibi. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

OŞ: c Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “aŞ, uŞ” olarak gösterilen tamga, 
kendi başına hecelidir.  

 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga (OŞ-UŞ) Öntürkçe’de “medeniyet, yaratılış vb” 
manalarda kullanılmıştır. Oğuşum gibi. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

BAŞ: V Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “Baş” olarak gösterilen tamga, farklı 
da okunabilir.  



 
V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga (AQIN) Öntürkçe’de “Aqın, HÜCUM, aqma, vb” 
manalarında kullanılmıştır. 

 

Tamga Dilbilgisi/ Grameri 

uW: Genel kabul: Kalın ve İnce okunuşu “uW” olarak gösterilen tamga, farklı 
da okunabilir.  

V.T Evet 

H.N.O Evet 

V.G Evet 

T.T Evet 

O.N.T Evet  

K.M Evet + Bu tamga (UW) Öntürkçe’de “Kutsal vb” manalarında kullanılmıştır. 
İlk alfabelerimizden Kutsal On (Hun): Uw-On ve Çatalhöyük’de Kutsal 
İtilme manasında yazılmıştır. 

 

Kaynakça kısaltmaları: 
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O.N.T: O.Nedim Tuna (OYİKF) 1949 
T.T: Talat Tekin (GOT) 1965 

H.N.O: H. Namık Orkun (ETY) 

V.G: V.Gabain (AG) 1970 

A.C.E: A.Cevat Emre (1949) 

KM: K.Mirşan (BB) 2002 
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